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HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 
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för protokollet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

skolnämnden 

2013-04-08 
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2013-04-16 anslags nedtagande 2013-05-07 

Kommunhuset, Håbo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Datum 
KOMMUN 2013-04-08 

skolnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 15 Information från förvaltningsledningen 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 17 Anmälningsärenden 

§ 18 Månadsuppföljning februari 2013, skolnämnden 

§ 19 Utvärdering av hyres- och avgiftssystem för specialsalar 

§ 20 Uppföljning av aktiviteter Framgångsrik skolkommun år 2012 

§ 21 Skolnämndens plan för intern kontroll2013 

§ 22 Reviderade regler för val av skola i Håbo kommun 

§ 23 Reviderade rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng 

§ 24 Kartläggning laing barnfattigdom i Håbo kommun - muntlig rappmi av genomförd 
undersökning 

§ 25 Remissvar - Förslag till gemensamma riktlinjer för flyktingmottagande i Hå bo kommun 

§ 26 Utredning av utdelning ur Skolsamfond 

§ 27 Uppdragslista 

§ 28 Remitterade motioner och medborgarförslag 

.. JUSTERARE ~ 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN/NG 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 15 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SKN 2013/4 

Förvaltningschefen informerar om att ny ledningsorganisation träder i 
laaft från l juli 2013. 

Förvaltningschefen informerar om processen för skolförvaltningens 
handlingsplaner för förskola och skola, som kommer att presenteras på 
nämndens sammanträde i maj. 

Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern informerar om de statliga medel 
som kan sökas för att tillsätta kaniärtj ärrster och det pågående arbetet 
med att utforma sådana tjänster i Håbo kommun. 

Förvaltningschefen informerar om de synpunkter skolförvaltningen 
lämnat inför kommunstyrelsens svar på motion från moderata 
samlingspmiiet angående Västerängsskolans lokaler. 

Utvecklingsledaren/kvalitetscontrollern redogör för behov av 
färskolelokaler inför hösten 2013, utifrån att nuvarande tillfälliga 
bygglov för paviljonger inte kan förlängas. 

Förvaltningschefen redogör för pågående planering av lokaler för 
Läraskolan, från och med höstterminen 2014. 

Tillförordnade administrativa chefen informerar om nämndens ansvar 
för elevernas skolplikt. Material kring skolplikt och närvaro delas ut till 
nämndens ledamöter. 

Förvaltningschefen informerar om att Bålstapolarna även fortsatt 
komn1er att ha sin organisatoriska tillhörighet inom socialförvaltningen 
och en del nya uppdragsområden. 

Förvaltningschefen redogör efter partsamverkan i Skolsmn. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar infonnationen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 3, 2013-04-02 

Beslut 

l. Skolnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

rc~r 
Nr2013.1188 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 4, 2013-04-02 

- Tjänsteskrivelse, 2013-03-18 

SKN 2013/5 

- Sammanställning av delegationsbeslut, 2013-03-18 

Sammanfattning 
Skolnämnden har överlåtit beslutanderätten till tjänstemän och ordförande 
enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
skolnämnden. Redovisningen innebär inte att skolnämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten, däremot kan delegationsrätten återkallas 
av skolnämnden. 

Delegater: 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Björn Tideman, Helena Johansson, 
Carin Ekman, 

Ii1fo · Besl.inst 
Årendemening Diarienr Sanm1tr.dat 
8 kap 5 § SL nr 46, Beslut om placering eller 2012.739 SKN 
utökad tid i pedagogisk omsorg på grund av 
familjens situation.<< Pulskydd >>, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

2013-04-08 
8 kap 5 § SL nr 37, Beslut om placering eller 2012.4940 SKN 
utökad tid i förskola på grund av familjens 
situation<< Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll 
Strömberg 

Ansökan om utökad tid på förskolan << Pulskydd 2012/255 2013-04-08 
>> 
lO kap 32 och 40 §§ SL nr 60, Beslut om 2013.264 SKN 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Ticteman 

2013-04-08 
lO kap 32-33 §§ SL nr 128, Beslut om skolslguts 2013.364 SKN 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

2013-04-08 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Datum 
Ban dl 
2013-02-26 

vs 
2013-02-18 

vs 

2013-03-05 

BJTID 
2013-02-04 

BJTID 

w IQ-vl 
Nr2013.1189 



HÅBO 
I<OMMUN 

skolnämnden 

SKN § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Info 
Ärendemenilig .· 
l O kap 27 § SL nr 14, Beslut om mottagande av 
barn från annan kommun (fria valet)<< Pulskydd 
>> , Viveca Ejnefjäll Strömberg 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 54, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tideman 

lO kap 32-33 §§ SL nr 129, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

14 kap 15-16 §§ SL nr 20, Beslut om grundbelopp 
till fristående verksamhet 2013 utanför Håbo 
kommun, Djurgården Waldorfskolans fritidshem., 
Viveca Ejnefjäll Strömberg 

10 kap 37-38 §§ SL nr 41, Beslut om grundbelopp 
till fristående verksamhet 2013 utanför Håbo 
kommun, Djurgårdens Waldorfskola., Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

Grundbelopp fristående verksamhet 2012/2013 
Djurgårdens Waldorfskola 
10 kap 32-33 §§ SL nr 130, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tidernarr 

lO kap 37 och 39 §§ SL nr 28, Beslut om 
tilläggsbelopp << Pulskydd >> till fristående 
verksamhet, modersmålsundervisning, finska i 
Sverigefinska skolan i Kista., Carin Elanan 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 5, Beslut om 
tilläggsbelopp « Pulskydd >> till fristående 
verksamhet, modersmålsundervisning i finska i 
Sverigefinska skolan i Kista., Carin Elanan 

JUSTERARE EXPEOIERAO 

'V IC0lJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2013/5 

2013-04-08 
2013.414 SKN 

2013-04-08 
2013.415 SKN 

2013-04-08 
2013.535 SKN 

2013/69 2013-04-08 

2013.537 SKN 

2013/69 2013-04-08 

2013.552 SKN 

2013-04-08 
2013.553 SKN 

2013/89 2013-04-08 

2013.554 SKN 

2013/89 2013-04-08 

SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

vs 
2013-02-07 

BJTID 
2013-02-06 

BJTID 
2013-02-12 

vs 
2013-02-12 

vs 

2013-02-11 

BJTID 
2013-02-11 

CAEKM 

2013-02-11 

CAEKM 

Nr2013.1189 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 16 

Fmis. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Info 
Ärerideiii~llU'ng · 
8 kap 5 § SL nr 44, Beslut om placerad/utökad tid i 
fårskola på grund av familjens situation, Viveca 
Ejnefjäll Strömberg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2013/5 

Utredning om utökad tid i fårskolan på grund av 2012/142 2013-04-08 vs 
familjen situation 

10 kap 32-33 §§ SL nr 131, Beslut om skolskjuts 2013.587 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 56, Beslut om 
skolskjuts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>, Bjöm 
Tideman 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 57, Beslut om 
skolsJguts med hänsyn till trafikfårhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av fårdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tideman 

8 kap 5 § SL nr 45, Beslut om utökad tid på grund 
av familjens situation<< Pulskydd >> << 
Pulskydd >>, Viveca Ejnefjäll Strömberg 

Ansökan om utökad tid i fårskola får barnen << 
Pulskydd>> 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 6, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska<< Pulskydd >> 
vt 2013, Läraskolan, Bålsta., Carin Ekman 

Tilläggsbelopp modersmålsundervisning fristående 
verksamhet budgetår 2013 Läraskolan i Bålsta AB 
finska 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 29, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska<< Pulskydd >> 
vt 2013, Läraskolan i Bålsta., Carin Ekman· 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 7, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska<< Pulskydd >> 
vt 2013 Läraskolan, Bålsta., Carin Ekman 

:;;J" l(~ l 
EXPEDIERAD 

2013.589 

2013.590 

2013.597 

2012/246 

2013.636 

2013/88 

2013.637 

2013.638 

SIGNATUR 

SKN 2013-02-13 

2013-04-08 BJTID 
SKN 2013-02-13 

2013-04-08 BJTID 
SKN 2013-02-13 

2013-04-08 BJTID 
SKN 2013-02-15 

2013-04-08 vs 

SKN 2013-02-18 

2013-04-08 CAEKM 

SKN 2013-02-18 

2013-04-08 CAEKM 
SKN 2013-02-18 

2013-04-08 CAEKM 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1189 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 9, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska<< Pulskydd >> 
vt 2013, Läraskolan i Bålsta., Carin Ekman 

10 kap 37 'och 39 §§ SL nr 10, Beslut om 
tilläggsbelopp till fi·istående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finska<< Pulskydd >> 
vt 2013 Läraskolan i Bålsta., Carin Ekman 

10 kap 37 och 39 §§ SL nr 11, Beslut om 
tilläggsbelopp till fristående verksamhet, 
modersmålsundervisning i finskavt 2013 << 
Pulskydd >> Läraskolan i Bålsta., Carin Ekman 

10 kap 28 § SL nr 3, Beslut om mottagande av 
barn från annan kommun (fria valet)<< Pulskydd 
» , Viveca Ejnefjäll Strömberg 

11 kap 31-32 §§ SL nr 12, Beslut om sko1stguts 
med hänsyn till trafikf6rhållanden, elevens 

-funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 132, Beslut om skoistguts 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

10 kap 32 och 40 §§ SL nr 58, Beslut om 
skoistguts med hänsyn till trafikforhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulskydd >>,Björn 
Tideman 

10 kap 32-33 §§ SL nr 134, Beslut om skolskjuts 
med hänsyn till trafikforhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulskydd >>,Björn Tideman 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2013/5 

2013.640 

2013.641 

2013.642 

2013.693 

2013.709 

2013.752 

2013.755 

2013.757 

SKN 

2013-04-08 
SKN 

2013-04-08 
SKN 

2013-04-08 
SKN 

2013-04-08 
SKN 

2013-04-08 
SKN 

2013-04-08 
SKN 

2013-04-08 
SKN 

2013-04-08 

2013-02-18 

CAEKM 
2013-02-18 

CAEKM 
2013-02-18 

CAEKM 
2013-02-26 

vs 
2013-02-21 

BJTID 
2013-02-26 

BJTID 
2013-02-26 

BJTID 
2013-02-27 

BJTID 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1189 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 16 

Forts. 

Anmälan av delegationsbeslut 

J Il1fo ... 
r Arendemening 

lO kap 32-33 §§ SL nr 135, Beslut om skolsJguts 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulslcydd >>,Björn Tid~man 

Datum 
2013-04-08 

SKN 2013/5 

lO kap 32-33 §§ SL nr 136, Beslut om skolsJguts 2013.769 
med hänsyn till trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(anvisade skola)<< Pulslcydd >>,Björn Tideman 

Beslut om placering eller utökad tid i fårskola pga 2013.770 
familjens situation.<< Pulslcydd >> 
Utökad tid i förskola på grund av familjens 2013/100 
situation<< Pulslcydd >> 
l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 47, 2013.812 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulslcydd >>,Helena Johansson 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 48, 2013.813 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 49, 2013.814 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulslcydd >>,Helena Johansson 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 50, 2013.815 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

l§ Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 51, 2013.817 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulskydd >>,Helena Johansson 

l §Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag nr 52, 2013.818 
Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag<< 
Pulslcydd >>,Helena Johansson 

lO kap 32 och 40 §§ SL nr 59, Beslut om 2013.829 
skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet samt vid avslag av färdvägens längd 
(annan skola än anvisade)<< Pulslcydd >>,Björn 
Tideman 

2013-04-08 BJTID 
SKN 2013-02-28 

2013-04-08 BJTID 
SKN 2013-03-01 

2013-04-08 vs 

SKN 2013-03-05 

2013-04-08 HEJOH 
SKN 2013-03-05 

2013-04-08 HEJOH 
SKN 2013-03-05 

2013-04-08 HEJOH 
SKN 2013-03-05 

2013-04-08 HEJOH 
SKN 2013-03-05 

2013-04-08 HEJOH 
SKN 2013-03-05 

2013-04-08 HEJOH 
SKN 2013-03-05 

2013-04-08 BJTID 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1189 



HÅBO 
I<OMMUN 

skolnämnden 

SKN § 16 

Fmis. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2013/5 

Ordföranden: Skolnämnden noterar informationen och lägger delegations
besluten till handlingarna. 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.11 89 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 17 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SKN 2013/6 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse får ledamöter i 
skolnämnden. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pä1m som finns med vid sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar infmmationen och lägger 
mm1älningsärendena till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 5, 2013-03-18 
Tjänsteskrivelse, 2013-02 
Sammanställning av anmälnings ärenden, 2013-03-18 

Beslut 

l. skolnämnden noterar informationen och lägger anmälningsärendena till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

c-pt~IQI 
Nr 2013.1191 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 18 SKN 2013/9 

Månadsuppföljning februari 2013, Skolnämnden 

Sammanfattning 
skolförvaltningen redovisar månadsuppföljning per februari 2013, där 
driftredovisningens helårsprognos visar ett underskott om cirka tio miljoner 
kronor. Förändringen från föna prognosen avser framförallt förändrat antal 
barn och elever samt att förvaltningen nu förutsatt att fuktskadoma vid 
Västerängsskolan kommer att åtgärdas under 2013 och beräknat 
merkostnaderna för detta till 700 000 laonor. 

Förvaltningen har upprättat Handlingsplan avseende förskola och skola 
2013-2015 för att nå budget i balans. 

skolförvaltningen redovisar även, på skolnämndens uppdrag, prognosen 
fördelat per skola och andra enheter. Denna redovisning omfattar endast 
avvikelse mot budget. 

Eftersom budgeterade tilläggsbelopp om totalt 7,5 miljoner laonor ännu inte 
har fördelats från förvaltningschefen till skolorna, kommer förvaltnings
chefens överskott och skolornas underskott efter omfördelningen att minska 
i samma omfattning. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden noterar den ekonomiska uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2013-03-21 
Månadsuppföljning februari 2013 nämnd, Skolnämnden 
Helårsprognos 2013, Avvikelse per ansvar, 2013-03-20 

Beslut 

l. skolnämnden noterar den ekonomiska uppföljningen. 

Beslutsexpediering 
Ledningsgruppen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

9{/ fCZJ;f 
Nr 2013.1192 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2011/117 

Utvärdering av hyres- och avgiftssystem för specialsalar 

Sammanfattning 
Vid skolnämndens sammanträde den 26 maj 2011 (§ 26) togs beslut 
avseende hyres- och avgiftssystem för kommunens specialsalar. I beslutet 
fick förvaltningen i uppdrag att efter höstterminen 2011 utvärdera det 
antagna hyres- och avgiftssystemet I praktiken innebar det att en 
utvärdering skulle ske när systemet provats bara en gång. Vid skolnämndens 
sammanträde den 20 juni 2012 (§ 48) beslutades dä1för att utvärderingen 
skulle ske efter utgången av höstterminen 2012. 

Utvärderingen bygger till största del på vad hyresgästerna, det vill säga 
Läraskolan i Bålsta AB, MiU-Skolan samt Patentia Education AB anser om 
hyres- och avgiftssystemet 

Friskolorna upplever inte att de direkt missgynnas när det gäller tider for 
nyttjande. De är medvetna om att de kommunala skolorna har första prioritet 
till specialsalarna. Systemet bygger på att de kommunala verksamheterna 
lägger sina scheman forst, därefter lägger friskolorna sina. Det kan innebära 
svårigheter i schemaläggningen och att friskolorna vid något tillfälle får 
hyra tider i olika lokaler i kommunen. Detta gäller framför allt i ämnet 
idrott. I andra sammanhang är man positivt inställd till att man får disponera 
specialsalar under längre pass eller hela dagar. 

Det problem som friskolorna uttrycker att de har är att de får schemat for 
den kommunala skolan alldeles för sent för sin planering. Slutet av augusti 
är inte bra och ganska långt från nämndens beslut att det ska vara ldart 
senast l augusti. 

Systemet med flerval, det vill säga att hyresgästen kan välja att hyra enbart 
lokal, med utrustning, alternativ med förbrukningsmaterial, tycker man är 
bra. Att friskolorna inte har något stöne utbud att välja på när det gäller 
speciallokaler i kommunen upplevs negativt. Detta gäller framför allt 
idrottshallarna där man anser att hyreskostnaden är alldeles för hög. 
Friskolorna anser även att det har varit svårt att budgetera för lokalkostnader 
då man inte kunnat få information om hyran i förväg. 

När det gäller vem från kommunens sida som ska ha rätten att teckna 
andrahandshyresavtal har friskolorna inga synpunkter. 

Förhållandet eller samarbetet mellan hyresvärdens personal och 
hyresgästens personal beskriver man ligger mellan neutralt till bra. 
I det stora hela har det fungerat bra och att scheman har blivit färdiga sent 
har säkert sina förklaringar även om det innebär problem. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1193 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 19 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2011/117 

Utvärdering av hyres- och avgiftssystem för specialsalar 

Man uttrycker att man blivit väl mottagna på skolorna, både av lärare och av 
övrig personal. Man upplever också att det på någon skola varit extra lätt att 
kommunicera med schemaläggarna. 

När det gäller idrottshallarna har man synpunkter på varför till exempel 
fritids måste vara i idrottshallarna på skoltid. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att med 
utgångspunkt i de synpunkter som inkommit i utvärderingen göra en 
översyn av nuvarande regler för uthyrning av specialsalar. 

Översynen ska vara klar inför höstterminen 2013. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11, 2013-04-02 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-18 
Frågesvar via e-post från hyresgäster 
Kommentarer via e-post från rektorer 
Protokoll från skolnämndens sammanträde 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut 
l. 

2. 

3. 

skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
nuvarande regler för uthyrging av specialsalar. 

Översynen görs med utgångspunkt i de synpunkter som :fi:amkommit 
i utvärderingen. 

Översynen ska vara klar inför schemaläggningen höstterminen 20 13. 

Beslutsexpediering 
skolförvaltningens ledningsgrupp 
Hyresgäster 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1193 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-04-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 20 SKN 2010/51 

Uppföljning av aktiviteter Framgångsrik skolkommun år 2012 

Sammanfattning 
Under skolnämndemi behandling av ärendet ges tillfålle till frågor och svar 
laing de aktiviteter som varitlär aktuella inom Framgångsrik skolkommun 
från 2012. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner uppföljning av aktiviteter 
Framgångsrik skolkommun 2012. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista ärende 7, 2013-04-02 

Beslut 

l. Skolnämnden godkänner uppföljning av aktiviteter Framgångsrik 
skolkommun 2012. 

Beslutsexpediering 
skolförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1197 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 21 SKN 2013/105 

skolnämndens plan för intern kontroll 2013 

Sammanfattning 
En genomarbetat intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan för 
intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment för olika 
verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighetsbedöm
ning. Detta innebär att områdena prioriterats utifrån hur stor sannolikhet det 
är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta skulle få för 
verksamheten. 

Föreliggande plan för intern kontroll har tagits fram utifrån en riskanalys på 
de mål och alctiviteter som förvaltningen planerar under 2013 och 
kontrollmoment har tagits fram i samband med verksamhetsplaneringen. Ett 
urval av de kontroller som planeras under året har sammanställts i 
skolnämndens plan för intern kontroll. 

Resultatet av kontrollerna kommer att återrapporteras vid årsbokslut och 
delårsbokslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner plan för intern kontroll2013. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 8, 2013-04-02 
Tjänsteslaivelse, 2013-03-10 
Plan för intem kontroll2013, daterad 2013-03-1 O 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner plan för intem kontroll2013. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
skolförvaltningens ledningsgmpp 
skolnämndens revisor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~/ 1c~~vl 
Nr 2013.1198 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2011/109 

Reviderade regler för val av skola i Hå bo kommun 

Sammanfattning 
skolinspektion har den 31 januari 2013 kommit in med ett beslut om 
föreläggande mot Håbo kommun gällande kommunens regler om skolvaL 
Enligt föreläggandet ska kommunen senast den 22 februari 2013 vidta 
åtgärder så att vårdnadshavares rätt att välja skola åt sina brun möjliggörs 
under hela läsåret. Vidare ska bidrag till fi:istående huvudmän som har rätt 
till bidrag betalas ut under pågående läsår för samtliga elever som påbö1jar 
utbildning vid någon av huvudmannens skolenheter. 

Skolnämnden fattade den 4 mars 2013 (§ 9) beslut om att vårdnadshavares 
rätt att välja skola åt sina brun möjliggörs under hela läsåret, i enlighet med 
skolinspektionens beslut. De nya reglerna gäller från och med l mars 2013. 
Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn av dokumentet för beslut i 
skolnämnden i april. 

Förvaltningen har gjort en översyn och till behandling föreligger det 
reviderade dokumentet. 

Föreslås också att skolförvaltningen får i uppdrag att ändra i reglerna för val 
av skola i Håbo kommun, då lagar eller förordningar ändras eller då behov 
av att göra redaktionella förändringar uppstår. Reglerna anmäls därefter till 
nämnden för kä1medom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2013-04-02 
Tjänsteslaivelse, 2013-03-10 
Protokoll från skolnämnden § 9, 2013-03-04. 
Regler och handläggningsrutiner för val av skola i Håbo kommun 
skolinspektionens föreläggande, 2013-01-31 

Beslut 

l. Skolnämnden antar dokumentet Val av skola i Håbo kommun att gälla 
från och med l mars 2013. 

2. Skolnänmden uppdrar åt skolfårvaltningen att ändra i reglerna för val av 
skola i Håbo kommun, då lagar eller förordningar ändras eller då behov 
av att göra redaktionella förändringar uppstår. Reglerna anmäls därefter 
till nämnden för kännedom. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1200 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 22 

Fmis. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2011/109 

Reviderade regler för val av skola i Håbo kommun 

Beslutsexpediering 
Samtliga skolor i Håbo kommun 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.1200 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2012/127 

Reviderade rutiner för utbetalning av barn- och elevpeng 

Sammanfattning 
skolinspektionen har den 31 januari 2013 kommit in med ett beslut om 
föreläggande mot Håbo kommun gällande kommunens regler om skolvaL 
Enligt föreläggandet ska kpmmunen senast den 22 februari 2013 vidta 
åtgärder så att vårdnadshavares rätt att välja skola åt sina bam möjliggörs 
under hela läsåret. Vidare ska bidrag till fristående huvudmän som har rätt 
till bidrag betalas ut under pågående läsår för samtliga elever som påbö1jar 
utbildning vid någon av huvudmannens skolenheter. 

Skolnämnden fattade den 4 mars 2013 (§ 9) beslut om att bidrag till 
fristående huvudmän som har rätt till bidrag betalas ut under pågående läsår 
för samtliga elever som påbö1jar utbildning vid någon av huvudmannens 
skolenheter. De nya reglema gäller från och med l mars 2013. 
Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn av dokumentet och tas upp 
för beslut i skolnämnden i april. 

Förvaltningen har gjort en översyn och till behandling föreligger det 
reviderade dokumentet. 

Föreslås också att skolförvaltningen får i uppdrag att ändra i reglerna för val 
av skola i Håbo kommun, då lagar eller förordningar ändras eller då behov 
av att göra redaktionella förändringar uppstår. Reglerna anmäls därefter till 
nämnden för kännedom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden § 9, 2013-03-04 
Regler och rutiner för utbetalning av bam- och elevpeng i Håbo 
kommun 
skolinspektionens föreläggande, 2013-01-31 

Beslut 

l. skolnämnden antar dokumentet Rutiner för utbetalning av barn- och 
elevpeng i Håbo kommun att gälla från och med l mars 2013. 

2. skolnämnden uppdrar åt skolförvaltningen att ändra i rutiner för 
utbetalning av bam- och elevpeng, då lagar eller förordningar ändras 
eller då behov av att göra redaktionella förändringar uppstår. Rutinerna 
anmäls därefter tillnämnden för kännedom. 

Beslutsexpediering 
Samtliga skolor i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1202 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 24 SKN 2011/227 

Kartläggning kring barnfattigdom i Håbo kommun - muntlig 
rapport av genomförd undersökning 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde görs en kort sammanfattning av den undersölming 
som nyligen genomförts för att kmilägga dolda kostnader i förskolan och 
skolan. Kartläggningen har gjorts som en del av det uppdrag förvaltningen 
har fått av nämnden med att kartlägga och föreslå åtgärder utifrån bams 
utsatthet i familjer med lmappa ekonomiska resurser. Även socialnämnden 
och bildningsnämnden ingår det förvaltningsövergripande arbetet kring 
barnfattigdom. 

A v de drygt 800 svaren framgår att föräldrm· förväntas bidra mer då b amen 
går i grundskolanjämfört med i förskolan. Det kan också variera mellan 
förskolor och skolor vad som ingår och vad man som förälder förväntas 
betala för. 

Undersölmingen kommer under våren att analyseras ytterligare. En 
sammanställning av undersölmingen samt förslag på åtgärder kommer att tas 
upp för behandling på skolnämndens sammanträde i juni. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämndennoterar informationen. 

Beslut 

l. skolnämndennoterar infmmationen. 

Bes l utsexped ieri n g 
skolförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1203 



HÅBO 
KOMMUN 

skolnämnden 

SKN § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2013/112 

Remissvar- Förslag till gemensamma riktlinjer för flykting
mottagande i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Socialnämnden har remitterat riktlinjerna för flyktingmottagande i Håbo 
kommun till skolnämnden och bildningsnämnden. Syftet är att nämnderna, 
socialnämnden, bildningsnämnden och skolnämnden, tar fram ett 
gemensamt dokument med riktlinjer för flyktingmottagandet 

I slaivelsen anger socialnämnden att flyktingmottagandet är en kommunal 
verksamhet. För Håbo kommun är det viktigt att ha övergripande riktlinjer 
och mål för flyktingmottagningen då verksamheten berör flera förvaltningar 
och samhället i stort. Sedan finns det behov att inom vmje berörd 
förvaltning arbeta fram mer specifika mål och riktlinjer. 

Socialnämnden föreslår att berörda nämnders förvaltningsrepresentanter tar 
fram gemensamt dokument till riktlinjer som sedan lämnas vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 

skolförvaltningen ställer sig bakom det förslag till gemensamma riktlinjer 
som anges i sla'ivelsen, men vill att en strykning och ett tillägg inarbetas i 
den slaivelse som socialförvaltningen lämnar vidare till kommunfull
mäktige. 

Inom skolförvaltningen kan det bli aktuellt att starta fler förberedelseklasser 
i andra skolor om antalet flyktingbarn ökar. Idag börjar skolornas förbere
delseidasser bli fyllda. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Km·l-Henrik Nanning (M): Skolnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag med tillägget att en årlig uppföljning av 
flyktingmottagandet förs in i de gemensma riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13, 2013-04-02 
Tjänstesla'ivelse, 2013-03-28 
Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun, 2013-01-10 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1204 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 25 SKN 2013/112 

Forts. 

Remissvar - Förslag till gemensamma riktlinjer för flykting
mottagande i Håbo kommun 

Beslut 

l. skolnämnden antar förslag till gemensamma riktlinjer för 
flyktingmottagande som socialnämnden remitterat till skolnämnden. 

2. I dokumentet som lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande 
ska skolförvaltningens strykning och tillägg inarbetas i de gemensamma 
riktlin j ema. 

3. Skolnämnden föreslår att en årlig uppföljning av flyktingmottagandet 
förs in i de gemensamma riktlinjerna: 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Datum 

KOMMUN 2013-04-08 

skolnämnden 

SKN § 26 SKN 2012/223 

Utredning av utdelning ur skolsamfond 

Sammanfattning 
Efter beslut i Kammarkollegiet den 22 november 1982 förvaltas stiftelsen 
Skolsamfond av Håbo kommun. Minst tio procent av stiftelsens avkastning 
ska årligen läggas till kapitalet. Resterande del av avkastningen disponeras 
enligt bildningsnämndens förslag. Utdelning skall användas till förmån for 
elever som bor i Håbo kommun och som deltar i undervisning i grundskola, 
gymnasieskola, folkhögskola, grundvux och komvux. 

Från och med år 2008 har avkastningen använts till stipendier till de 
undervisningsgrupper som förbättrat sina resultat mest och till de 
undervisningsgrupper som visat bäst studieresultat. 

Som framgår av ovanstående ligger uppdraget att besluta om hur 
avkastningen ur skolsamfonden ska användas hos bildningsnämnden. 

Då nämndema skildes åt 2009 har olika ansvarsområden och uppdrag delats 
mellan den nya bildningsnämnden och skolnämnden. Däremot blev inte 
uppdraget att besluta om avkastningen ur skolsamfonden uppmärksammat 
vid delningen. Det fick till följd att uppdraget formellt blev kvar hos den 
nya bildningsnämnden men att det i praktiken blev skolnämnden som 
hanterade utdelningen ur fonden. skolförvaltningen fick efter beslut i 
skolnämnden den l oktober 2012 i uppdrag att utreda hur utdelningen ur 
skolsamfonden ska hanteras i fortsättningen(§ 67). 

Eftersom det pågår en process med syfte att slå samman, först 
förvaltningarna men så småningom också, nämndema till en gemensam 
organisation, menar förvaltningen att hanteringen av hur avkastningen skall 
användas får ligga hos bildningsnämnden till dess att sammanslagningen 
verkställts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 14, 2013-04-02 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-18 
Protokoll från skolnämnden § 67, 2012-1 0-0 l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1207 



HÅBO 
I<OMMUN 

skolnämnden 

SKN § 26 

Fmis. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2012/223 

Utredning av utdelning ur skolsamfond 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att inte agera för att hanteringen av avkastningen 
ur skolsamfonden skall flyttas från bildningsnämnden till skolnämnden. 

2. skolnämnden gör bildningsnämnden uppmärksam på att man har att 
hantera avkastningen ur skolsamfonden. 

3. skolnämnden fortsätter att dela ut stipendier till den undervisningsgrupp 
i årskurs åtta som förbättrat sina studieresultat mellan höst och vår mest 
och till den undervisningsgrupp som uppvisar de bästa resultaten vid 
utgången av årskurs åtta. Medel tas ur förvaltningens skolutvecldings
medel. 

Beslutsexpediering 
Skolförvaltningens ledningsgrupp 
Bildningsförvaltningen 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1207 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 27 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2013/7 

skolförvaltningen har upprättat en lista som redovisar aktuella uppdrag som 
skolnämndens arbetsutskott/skolnämnd har gett förvaltningen. Listan gås 
igenom vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofie Bergengren (MP): Skolnämnden anangerar ett öppet forum på temat 
Framgångsrik skolkommun. Föreslås att förvaltningen får i uppdrag att boka 
lokal till kvällen, tisdagen den 24 september 2013. 

Karl-Hemile Narming (M): Föreslås att skolförvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med rektorerna återkomma med förslag på datum för 
skolnämnden att besöka verksamheterna och träffa skolledning och 
personal. 

Ordfdranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuelllista och 
bifaller Sofie Bergengrens (MP) och Karl-Henrik Narmings (M) förslag på 
uppdrag till förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 15, 2013-04-02 

- Uppdragslista, 2013-03-08 

Beslut 

l. Skolnänmden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att boka lokal till kvällen, tisdagen den 24 
september 2013, då skolnämnden arrangerar öppet forum på temat 
Framgångsrik skolkommun. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på datum för 
skolnämnden att besöka verksamheterna och träffa skolledning och 
personal. 

Beslutsexpediering 
skolförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1208 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-04-08 

SKN 2013/8 

Remitterade motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
skolförvaltningen har upprättat en lista som redovisar remitterade motioner 
och medborgarförslag till skolnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 16, 2013-04-02 

- Lista över remitterade motioner och medborgarförslag, 2013-03-08 

Beslut 

l. skolnämnden godkänner redovisningen i aktuell lista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1211 
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